
székhelyû Gutenberg Gesellschaftnak, il-
letve a Society for the History of Author-
ship, Reading and Publishingnek. 2014-
ben megindult a digitalizálási tevékenység
is. A Téka igyekszik a könyvnépszerûsí-
tést is elõsegíteni udvari rendezvényeivel.
Másik fontos programja a Beszélõ könyvek
sorozat, amelynek keretében kéthavonta
tartanak beszélgetéseket könyvtörténeti
szempontból fontos mûvekrõl. 

A Nemzeti Kisebbségkutató Intézet-
nek a Kisebbségek elleni állami erõszak
programja mindazokat a történelmi ese-

ményeket kutatja, amelyek során az állam
erõszakos eszközökkel a kisebbségek fizi-
kai megsemmisítésére törekedett. Jelen-
leg a Szekuritáté Irattárát Tanulmányozó
Országos Bizottsággal együttmûködve fo-
lyik a nemzeti kisebbségekre vonatkozó
aktacsomók beazonosítása, leltározása és
rendszerezése. A romániai nemzeti ki-
sebbségek 1989 utáni önszervezõdésének
dokumentálása nevû program célja ki-
sebbségi kronológiák összeállítása és do-
kumentációs anyag gyûjtése.

Lõrincz Anna
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„KÉPLETESEN” A SIKERRÕL
Barabási Albert-László: A képlet. A siker 
egyetemes törvényei 

Barabási Albert-László már a 2002-ben
kiadott Linked: The New Science of Net-
works címû, magyarra is hamar lefordí-
tott1 könyvével robbant be a tudomány-
népszerûsítés doméniumába. A karcfalvi
származású fizikus ezen elsõ, a nagykö-
zönséget megcélzó – és ugyanakkor tudo-
mányos szempontból rigorózus – könyve
nem futott be akkora ívet, mint, mondjuk,
Stephen Hawkingnak A Brief History of 
Time címû,2 a világegyetem keletkezésé-
nek rejtélyeit körüljáró, elképesztõen si-
keres alkotása,3 de bevezette a globális
köztudatba – tehát elképesztõen sikeressé
tette – Barabásit. 

Az erõs megalapozottságú, mégis tö-
megeknek szánt tudomány-népszerûsítés
területének szövegeit lajstromozván azon-
ban visszaléphetünk akár Homéroszig is,
ahol (már-már iparinak is nevezhetõ lép-
tékû) fémmegmunkálási stratégiákról is
olvashatunk, ha nem is alapos értekezése-
ket, de legalábbis mitizáló tájékoztatást a
tevékenység jellegérõl, fontosságáról és
területeirõl,4 viszont az elsõ, valóban
tudománydisszemináló, nagy hatású nyu-
gati kezdeményezésig elõre kell jönnünk
az idõben egészen Diderot és d’Alembert
1751-tõl kiadott Encycolpédie-ájáig, amely
sikeresen karolta fel Ephraim Chambers
1728-tól megjelenõ Cyclopaediájának

alapelveit, és juttatott el rendszerezett tu-
dományos tájékoztatást a nyugati típusú
civilizációk számára. 

A tudomány-népszerûsítés jóval több,
mint az amúgy negatív áthallásokkal is
rendelkezõ „népnevelés”, inkább úgy tud-
nánk körülírni, mint a világ önmaga mû-
ködésérõl szóló beszédének azt a fejeze-
tét, amely legitimitását az olyan referenci-
ák használatából, illetve bevezetésébõl
nyeri, amelyek nemcsak az ideológiák és
különbözõ kulturális kondicionáltságok
által „kontaminált” vélemények számára
mutatkoznak meg igaznak, hanem min-
den típusú tájékozódás számára analóg
módon tárulnak fel. 

Természetesen ez nem azt jelenti,
hogy minden tudomány-népszerûsítõ 
tájékoztatás eléri a célját, vagyis széles
tömegekhez juttat el új konceptusokat a
világ mûködésérõl – azaz: nem lesz min-
den tudománynépszerûsítés sikeres –, de
elegendõ a fentebb idézett példák mellé
bevenni például Isaac Asimov tudo-
mány-népszerûsítõ munkásságát,5 Carl
Sagannak a televízió – a korban – új médi-
umában történõ látványos felfutását6 ah-
hoz, hogy megállapítsuk, az ilyetén dis-
kurzus, amennyiben új referenciákkal 
közelít meg amúgy még nem teljesen
megoldott, de nagyobb tömegeket érintõ
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problémákat, akkor tulajdonképpen siker-
re ítéltetett.

Amennyiben Barabási A képlet címû
könyvének kell megkeresnünk a diskurzív
analógját, valahol Michio Kaku7 és köve-
tõi-utánzói körül kell körülnéznünk, hi-
szen, Asimov nyomán, õk voltak azok,
akik absztrakt, közvetlenül nem észlelhe-
tõ, nem megtapasztalható, ámbár életünk-
re kétségtelen hatással bíró jelenségeket
ismertettek és elemeztek olyan alaposság-
gal és olyan szóhasználattal, illetve vonat-
kozási rendszerekkel, amelyek nemcsak
szûk tudóskörök számára ismert referen-
ciákat használnak. Azonban Barabásit el-
különíti ezektõl az, hogy absztrakciói,
utalásai a mai – legfõképp – társadalmi
történések funkcionális aspektusait sze-
dik szét és rakják úgy össze, hogy azok új
korrelációkat mutassanak meg az amúgy
már meglehetõs idõk óta létezõ történés-
sorozatokban, amelyeket mind ez idáig
ilyen szempontokból nem vizsgáltak. 

Elképzelhetõ, hogy Barabási nagykö-
zönségnek szánt könyvei nem tudják le-
fedni az összes „finom” vonatkozást, kü-
lönleges esetet, amelyeket a könyvek
alapjául szolgáló kutatások felderítettek,
de valószínû, hogy metonimikusan tartal-
mazzák azokra az aspektusokra történõ
utalásokat is (kifejtés nélkül), amelyek ki-
zárólag a szakavatottaknak hozzáférhetõ
tudományos cikkekben jelentek meg, így
teljes értékû, monografikus mûvekként
tekinthetünk rájuk. Sõt: az eddig megje-
lent három volumen, a már említett Be-
hálózva, a 2010-es Villanások8 és a soi-
disant „trilógia” (egyelõre...) betetõzése, 
a 2018-as A képlet tulajdonképpen ugyan-
azokat a struktúrákat – a társadalmi és
természeti mûködések elképesztõen
összetett, de valamilyen mintázatot köve-
tõ létezéseit – analizálja a mai tudomá-
nyos kutatások esetében már megkerül-
hetetlen hatalmas adathalmazoknak, a
big data-feldolgozásoknak a segítségével.

Amíg a Behálózva és a Villanások a
szerkezetek és a történések hatványfügg-
vénnyel leírható jellegérõl szólt, addig 
A képletben, jóllehet szintén fontos „sze-
repet” kapnak a hatványfüggvény-elosz-
lású hálózati mintázatok, maga a kötet
nem föltétlenül egy rendszerrõl számol
be, hanem annak a rendszernek a rend-
szerszerû társadalmi érvényesülésérõl, és-
pedig azokról a mechanizmusokról, ame-

lyek meghatározzák jelenkori társadal-
munkban azt, hogy ki, mikor és miként
érhet el sikert.

Hogy mit is ért a kötet a siker fogalma
alatt? Ha röviden össze akarnánk foglalni,
akkor talán így parafrazeálhat-nánk a
könyv kijelentéseit: siker az, amikor egy
történés, egy cselekedet, egy termék, egy
személy stb. nagyon nagy ismertségre és
elismertségre tesz szert széles társadalmi
közegekben, valamint ennek az ismert-
ségnek és elismertségnek szintén nagy
léptékû pozitív visszahatása van saját
tárgyára. 

A bájos anekdotákkal, meghökkentõ
eseményekrõl szóló beszámolókkal gaz-
dagon telehintett kötet nem egy nagy
narrációs ívet követ, mint a Villanások,
hanem tárgya, a siker szinte monolitikus-
sá minõsített társadalmi építményének öt
„oszlopát” bontja le olyan összetevõire,
melyeket egyfelõl könnyedén felisme-
rünk, ám amelyek természetének sok as-
pektusa rejtve maradt a mindennapi
szemlélõk elõtt. Barabási, amellett, hogy
leírja a siker egyetemes törvényeit, felfedi
azok ilyetén mûködésének miértjét is. 

A Bevezetés szemléletesen számol be
arról, hogy miként rajzolódtak ki azok a
mintázatok, melyekbõl Barabási és kuta-
tócsoportja le tudták „párolni” azt az öt,
kristálytiszta „törvényt”, amely alapján a
jelenben (és – legalábbis mi úgy értelmez-
zük: a nyugati típusú civilizációk
felvilágosodásig9 visszavezethetõ létezési
sajátosságaiban) – értelmezzük, valamint,
esetenként, megéljük a sikert. 

Annak ellenére, hogy itt nincs egy
erõs, koherens történet, mégis könnyedén
azonosíthatunk olyan narratív elemeket,
amelyek – a szoros értelemben vett témán
kívül, természetesen – összekapcsolják a
fejezeteket, és kisebb utalások által nagy-
mértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy
koherenssé tegyék a könyvet. Ezek az el-
beszéléselemek az autobiografikus utalá-
sok. A már a Bevezetõben fontos „szere-
pet” kapó nagyapa és apa, valamint az if-
jú Barabási elsõ iskolai tudományos sike-
re megalapozza azt az erõsen személyes
hangvételt, amelyet szerzõnk végigkövet
a jó stílussal összeállított kötetben, és az
idõsíkok közt történõ ide-oda történõ 
ugrálással eléri azt is, hogy az õ életének
bizonyos vonatkozásai is példaként vagy
ellenpéldaként tûnjenek föl a kötetben.116

2019/5



Így például tanulságos annak a történet-
nek az elemzése, mely azt meséli el, hogy
mennyire más felvételi kritériumok vol-
tak érvényben Barabási bukaresti egyete-
mi felvételijén, és a nagyobbik fia ameri-
kai felvételijén, amelynek a tanulsága az,
hogy míg Romániában a vizsgateljesít-
mény abszolút meghatározó volt, addig
az USA iskolái nagyra értékelték az erõs
társadalmi beágyazottságot is. 

Nos, induljunk erre a hosszú útra a
Vörös Báró repülõgépével: Barabási az õ,
captatio benevolentiae-szerepet játszó
példáján keresztül mutatja meg, hogy a
légi harcokban nála sokkal eredménye-
sebb, francia illetõségû René Fonck, jólle-
het eredményesebb, mint a német Von
Richthofen, de mégis kevésbé nevezhetõ
sikeresnek, hiszen eredményei nem vál-
tak oly láthatókká, mint a pirosra festett
vadászrepülõgép rettenhetetlen pilótájá-
éi. Emellett szintén személyes példák
említésével jelzi, hogy bizony, a sikerhez
szükséges a lehetõség is. Annak ellenére,
hogy Barbási nem erkölcsi útmutatót ír,
hanem a világot festi le, annak néhol ke-
gyetlennek ható pragmatizmusával egye-
temben, néhol „kiszól” a példák és értel-
mezések közül, hangsúlyozván például
azt, hogy „a csapatmunkáért járó elisme-
réseket nem a teljesítmény, hanem az ér-
zékelés alapján osztják” (195.), ami által
felhívja a figyelmet arra is, hogy a siker-
hez vezetõ látható történések, valamint a
siker(es)nek minõsített tényezõ mögött
sok olyan anonim cselekvõ leledzhet,
akihez a társadalom ilyetén módon törté-
nõ mûködése miatt nem jut el a megérde-
melt elismerés. És, ismételjük, hiába nem
morális útikalauzként definiálja magát ez
a könyv, mégis több útmutatót ad a tuda-
tosabb, figyelmesebb, elfogulatlanabb tel-
jesítmény-felmérésekhez, mint amennyit
kapunk az ideológiáktól és laza pszicho-
lógiai közhelyektõl pukkadozó „sikerka-
lauzok” tucatjaitól, amiatt, hogy olyan
széles spektrumot fed le elemzéseivel,
amit mindeddig valószínûleg senkinek
sem jutott eszébe asszociálni. Ilyen
doméniumok például a csirketenyésztés
és a borkóstolás, az egyetemi felvételi és
a álnéven történõ publikálás, a tetoválá-
sok és a „preferenciális kapcsolódás” – és
sorolhatnánk. Az ilyen példáknak a nagy
adathalmazokból nyert statisztikák mel-
lett történõ idézése a könyv érdekes mód-

szereire is rávilágít: Barabási akár saját
(csapatának) kutatási eredményeit ismer-
teti, akár más kutatók eredményeit értel-
mezi és népszerûsíti, erõs hatékonysággal
használja mind az induktív, mind pedig a
deduktív kutatási metódusokat – ugyanis
a siker mechanizmusait hol az egyes ese-
mény szingularitása,10 hol pedig olyan is-
métlõdések fedték fel, amelyek rendsze-
rei... hatványfüggvénnyel írhatók le.11

Értékesek a kötet szemantikai termé-
szetû fejtegetései is, hiszen A képlet óva-
tos jelentésszegmentációval választja el
például az alkalmasságot az érték
fogalmától,12 és díjazandó az a kitekintése
is, amellyel alkalmanként elvonatkoztat a
nyugati típusú civilizációs viszonyítási
alapoktól, idézvén például a dalai láma
példáját.13

Ebbõl a perspektívából nézve is kije-
lenthetjük: a mi értelmezésünkben a kö-
tet legnagyobb hozadéka értékcentrikus
moralitása: annak ellenére, hogy nem di-
daktikus és nem elfogult, megmutatja
például azt, hogy a preferenciális kapcso-
lódások miképpen módosíthatják egy-egy
termék inherens értékének észlelhetõsé-
gét,14 de ugyanakkor amolyan „vigaszta-
ló” példákat is mutat arra, hogy a (kultu-
rális) gyöngyszemek nem ítéltetnek szük-
ségszerûen a feledésre akkor sem, ha épp
rossz „startpozícióból” indulnak.15 HR-
esek számára fontos lehet az elõlépteté-
sek mechanizmusait vizsgáló fejezet ta-
nulsága, a zenerajongók pedig megdöbbe-
néssel olvashatják az Erzsébet Királynõ
Zenei Verseny gyõzteseinek kijelölésében
mily nagy szerepe van a véletlennek – és
emiatt igazságtalannak is minõsíthetõ ez
a vetélkedõ –, vagy Miles Davis által szer-
zett Kind of Blue dzsesszalbum miért tu-
dott annyira szépként a világra jönni. 

A siker (a munkacsoportja és korábbi
kutatások által segített) Barabási által azo-
nosított öt (fõ) törvénye érdekes módon
egy, a katasztrófákról szóló, szintén Bara-
bási által is érintett kutatás (részleges) ku-
darca után indult sikerhez vezetõ útjára, és
ugyan mi illusztrálná jobban a könyvben
megfogalmazott sikertörvények közül a IV.-
et,16 mint ennek a kötetnek a fogadtatása:
jóllehet szerzõnk roppant korrekt módon
idéz és hivatkozik, mond köszönetet segí-
tõinek és ihletõinek, õ az, aki a közönség
elõtt ezen projekt „arcává” vált, õ az, akit a
nagyközönség kitüntet erõs figyelmével. 
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A könyv – jó narrációhoz méltóan –
majdnem az utolsó lapjain tárja fel a siker
„képletét”, amelyet így írhatunk le: S =
Qr – S (siker – tehát a világra gyakorolt
hatás) = Q (megfelelõ képesség) * r (ran-
dom ötlet, amely számszerûvé teszi az öt-
let értékét). 

És ez a volumen már be is teljesítette
végzetét: az Amazon „international best-
seller”-ként hivatkozik rá, a Libri kiadó
sikerlistáján is kitüntetett helyet foglal el
cikkünk írásakor, és a Kolozsváron, 2018-
ban tartott bemutató közönsége is való-
sággal ujjongott, amikor kézbe vehette a
neki dedikált kötetet.

Hogy paradigmaváltást elõidéz-e ez a
kötetbe foglalt, az öt „törvénybe” kikristá-
lyosított megállapításrendszer, még nem
tudjuk, de azt láttuk, hogy a hálózatok-
ban történõ, Barabási-féle gondolkodás –
és alkalomadtán: tájékozódás meg cselek-
vés – immár kulturális referenciaszub-
sztrátumot képez, köszönhetõen az ak-
kor már sikeres tudománynépszerûsítõ
folyamatnak, úgyhogy elképzelhetõ,
hogy ez a könyv is valamiféle új irányo-
kat fog adni azoknak, akik értékteremté-
si és értékmegélési lehetõséget keresnek
a létezésben.
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